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Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej 
Agencji Leków (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2017)0735),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C8-0421/2017),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 17 
października 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię przedstawioną przez Komisję 
Spraw Konstytucyjnych (A8-0063/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu1;

2. krytycznie odnosi się do wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady 
Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie zdecentralizowanych agencji z dnia 
19 lipca 2012 r. oraz załączonego do niego wspólnego podejścia i wzywa do większego 

1 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 15 marca 2018 r. (Teksty przyjęte, 
P8_TA(2018)0086).



zaangażowania Parlamentu Europejskiego w proces podejmowania decyzji w sprawie 
lokalizacji i przeniesień agencji i organów na podstawie jego uprawnień jako 
współprawodawcy w ramach zwykłej procedury ustawodawczej;

3. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

4. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Rady załączone do niniejszej rezolucji;

5. ubolewa nad tym, że Parlament Europejski, a zatem przedstawiciele obywateli Unii, nie 
został w pełni zaangażowany w procedurę wyboru nowej siedziby Europejskiej Agencji 
Leków, którą mimo jej wagi ostatecznie przeprowadzono w drodze losowania; decyzje 
w sprawie lokalizacji organów i agencji powinny – i z prawnego punktu widzenia 
muszą – być podejmowane w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, z pełnym 
poszanowaniem prerogatyw Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którymi Parlament i 
Rada są równorzędnymi współprawodawcami;

6. ubolewa z powodu decyzji Rady, która to decyzja prowadzi do pogłębienia dysproporcji 
geograficznej w związku z tym, że tylko 9 z 37 zdecentralizowanych agencji UE ma 
siedzibę w nowych państwach członkowskich, co stoi w sprzeczności z konkluzjami 
Rady Europejskiej 5381/04 i 11018/1/08, w których priorytet nadano nowym państwom 
członkowskim;

7. wzywa władze budżetowe i Komisję do zagwarantowania, że koszty związane ze 
zmianą siedziby Europejskiej Agencji Leków zostaną w pełni pokryte przez obecne 
państwo przyjmujące; zwraca uwagę, że do czasu przyjęcia ustaleń finansowych z 
obecnym państwem przyjmującym niektóre koszty przeniesienia z obecnej lokalizacji 
będą musiały zostać pokryte z budżetu Unii;

8. apeluje do władz budżetowych i Komisji o zagwarantowanie, że dodatkowe koszty 
związane z dwoma przeniesieniami Europejskiej Agencji Leków, najpierw do 
tymczasowej lokalizacji, a następnie do budynku Vivaldi, zostaną w pełni pokryte przez 
rząd holenderski, a tym samym nie wpłyną negatywnie na budżet ogólny Unii;

9. wzywa władze budżetowe i Komisję do zapewnienia, że te dwie przeprowadzki nie 
wpłyną negatywnie na zwykłe potrzeby operacyjne Europejskiej Agencji Leków oraz 
nie przerwą jej ciągłego, sprawnego funkcjonowania po marcu 2019 r.;

10. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2017)0328

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 
października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby 
Europejskiej Agencji Leków

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1718.)



ZAŁĄCZNIKI DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski wyraża ubolewanie, że nie uwzględniono należycie jego roli 
współprawodawcy, ponieważ nie zaangażowano go w procedurę wyboru nowej siedziby 
Europejskiej Agencji Leków.

Parlament Europejski pragnie przypomnieć o swoich prerogatywach współprawodawcy oraz 
nalega na pełne poszanowanie zwykłej procedury ustawodawczej w odniesieniu do siedzib 
organów i agencji.

Jako jedyna instytucja Unii wybierana bezpośrednio i przedstawiciel obywateli Unii 
Parlament jest głównym gwarantem poszanowania zasad demokratycznych w Unii.

Parlament Europejski potępia procedurę zastosowaną w odniesieniu do wyboru nowej 
siedziby, która de facto pozbawiła go przysługujących mu prerogatyw, ponieważ nie został 
skutecznie włączony w ten proces, a teraz oczekuje się od niego po prostu potwierdzenia tego 
wyboru w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Parlament Europejski przypomina, że wspólne podejście załączone do podpisanego w 2012 r. 
wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej w sprawie 
zdecentralizowanych agencji nie jest prawnie wiążące, jak stwierdzono w samym 
oświadczeniu, oraz że uzgodniono je z zastrzeżeniem uprawnień ustawodawczych instytucji.

W związku z tym Parlament Europejski domaga się przeglądu procedury wyboru nowych 
siedzib agencji i zaprzestania jej stosowania w obecnej formie w przyszłości.

Ponadto Parlament Europejski pragnie przywołać Porozumienie międzyinstytucjonalne w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.1, w którym trzy instytucje 
zobowiązały się do lojalnej i przejrzystej współpracy, a zarazem przypomina o zapisanej w 
Traktatach równości obu współprawodawców.

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.



Oświadczenie Rady EUNB/EMA

Przypominając o zobowiązaniu PE, Rady i Komisji do prowadzenia szczerej i przejrzystej 

współpracy oraz w związku z procedurą realizowaną w celu przeniesienia siedzib EMA i 

EUNB, która została przewidziana na potrzeby aktualnej sytuacji i nie stanowi precedensu dla 

umiejscowienia siedzib agencji w przyszłości;

przypominając o Traktatach, Rada potwierdza, jak ważna jest rozszerzona wymiana 

informacji już na wstępnych etapach przyszłych procedur związanych z umiejscowieniem 

agencji.

Taka wczesna wymiana informacji ułatwiłaby wszystkim trzem instytucjom wykonanie ich 

praw wynikających z Traktatów za pośrednictwem odnośnych procedur.

Rada odnotowuje apel PE o jak najszybsze dokonanie rewizji wspólnego oświadczenia z 2012 

r. w sprawie zdecentralizowanych agencji i wspólnego podejścia do tych agencji. Na początek 

zwraca się do Komisji, aby do kwietnia 2019 r. przedstawiła dokładną analizę wykonania 

wspólnego oświadczenia i wspólnego podejścia w zakresie umiejscowienia agencji 

zdecentralizowanych. Analiza ta byłaby podstawą do ustalenia dalszych działań w związku z 

wdrożeniem procedury takiej rewizji.


